
Załącznik nr 6 do protokołu zebrania założycielskiego stowarzyszenia po zmianach na wezwanie 
Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach, wprowadzonych w dniu 24 sierpnia 2004 roku przez 
Komitet Założycielski Częstochowskiej Organizacji Turystycznej w Częstochowie w § 7 punkt 12 
statutu – pozycja 5, 16, 21 oraz 22.  

 

  

 

STATUT 

CZĘSTOCHOWSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

 

 

Stowarzyszenie o nazwie Częstochowska Organizacja Turystyczna, zwane dalej „Stowarzyszeniem” 
działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. 
Nr 79 z 2001 r., poz. 855) i ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. 
Nr 62, poz. 689 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie niniejszego Statutu. 

 

§ 2. 

 

 

1. Częstochowska Organizacja Turystyczna posiada osobowość prawną.  

2. Częstochowska Organizacja Turystyczna działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza 
granicami kraju, a jej siedzibą jest miasto Częstochowa. 

 

§ 3. 

 



 

Częstochowska Organizacja Turystyczna może być członkiem krajowych i międzynarodowych 
organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania. 

 

§ 4. 

 

 

1. Częstochowska Organizacja Turystyczna może używać pieczęci i posiadać swój znak graficzny 
według wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie Członków. 

2. Nazwa i symbole wykorzystywane przez Stowarzyszenie podlegają ochronie prawnej. 

 

§ 5. 

 

 

Realizując cele stowarzyszenia, Częstochowska Organizacja Turystyczna opiera się na społecznej 
pracy członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

 

 

Rozdział 2 

Cele i sposoby działania 

 

§ 6. 

 

 

Częstochowska Organizacja Turystyczna została powołana w celu kreowania atrakcyjnego wizerunku 
miasta Częstochowy i regionu w kraju i za granicą , który sprzyjałby zwiększaniu  liczby turystów i 
pielgrzymów odwiedzających ten region i zwiększaniu dochodów z działalności turystyczno-
pielgrzymkowej, w szczególności poprzez realizację następujących zadań: 

1) rozwój funkcji pielgrzymkowo-turystycznej Częstochowy i regionu, 



2) inicjowanie i wspieranie działań społecznych i gospodarczych na rzecz rozwoju wizerunku 
Częstochowy jako miasta kultury i religii, a także na rzecz rozwoju turystyki,  

3) integracja społeczności lokalnej głównie jednostek samorządu, podmiotów gospodarczych branży 
turystycznej, pielgrzymkowej oraz organizacji pozarządowych działających w sferze turystyki, 

4) wspieranie działań mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego, jakim jest Klasztor 
Jasnogórski, 

5) inicjowanie powstawania i rozwoju produktu turystycznego w oparciu o posiadane atrakcje 
turystyczne, 

6) promocja turystyczna obszarów działania poszczególnych członków stowarzyszenia (tereny 
samorządów lokalnych i obiekty kultury narodowej oraz atrakcje turystyczne), 

7) inicjowanie działań propagujących turystykę kulturową, w tym wspieranie rewitalizacji obiektów 
zabytkowych będących atrakcjami turystycznymi,  

8) wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej, 

9) inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju oraz modernizacji infrastruktury 
turystycznej i pielgrzymkowej. 

 

§ 7. 

 

 

Częstochowska Organizacja Turystyczna realizuje swoje cele poprzez następujące sposoby działania: 

1) współpraca z Polską Organizacją Turystyczną, regionalnymi i lokalnymi organizacjami 
turystycznymi, organami administracji publicznej oraz podmiotami gospodarczymi i stowarzyszeniami 
działającymi w zakresie turystyki i turystyki pielgrzymkowej w Polsce i zagranicą; 

2) prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej, 

3) gromadzenie, aktualizację i przetwarzanie baz danych związanych z informacją, w tym turystyczną; 

4) stworzenie lokalnego systemu informacji turystycznej i włączenie go w system krajowy; 

5) organizowanie ekspozycji na targach krajowych i zagranicznych; 

6) organizacja lub współorganizacja imprez promocyjnych, plenerowych, sportowych, kulturalnych i 
innych; 

7) koordynowanie kalendarza imprez turystycznych, promocyjnych; 

8) organizowanie imprez studyjnych, współpraca z mediami; 



9) prowadzenie lub zlecanie badań marketingowych i ich analiza; 

10) stworzenie strony internetowej i jej aktualizacja; 

11) pozyskiwanie środków finansowych z pomocowych funduszy europejskich i innych dostępnych 
źródeł finansowych na statutowe działania stowarzyszenia; 

12) prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody przeznaczone są wyłącznie na 
działalność statutową: 

 

1. wydawanie książek 22.11.Z  PKD, 

2. wydawanie gazet 22.12.Z PKD, 

3. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 22.13.Z  PKD, 

4. pozostała działalność wydawnicza 22.15.Z  PKD, 

5. sprzedaż detaliczna książek 52.47.A  PKD, 

    sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych 52.47.B  PKD, 

6. sprzedaż detaliczna artykułów nie żywnościowych w wyspecjalizowanych       

    sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana 52.48.G  PKD,  

7. pozostała działalność turystyczna 63.30.D  PKD, 

8. badanie rynku i opinii publicznej 74.13.Z  PKD, 

9. reklama 74.40.Z PKD, 

10. wydawanie nagrań dźwiękowych 22.14.Z  PKD, 

11. reprodukcja nagrań dźwiękowych 22.31.Z  PKD, 

12. działalność fotograficzna 74.81.Z  PKD, 

13. rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo 92.12.Z  PKD, 

14. projekcja filmów 92.13.Z  PKD, 

15. działalność radiowa i telewizyjna 92.20.Z  PKD, 

16. działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi 74.85.Z PKD, 

17. działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej  

      nie sklasyfikowana 22.22.Z  PKD, 

18. prace badawczo–rozwojowe w dziedzinie nauk o Ziemi 73.10.C  PKD, 



19. prace badawczo–rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska  

      naturalnego 73.10.D  PKD, 

20. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

      przyrodniczych  i technicznych 73.10.H  PKD, 

21. działalność związana z organizowaniem targów i wystaw 74.87.A  PKD, 

22. pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej  

      nie sklasyfikowana 74.87.B PKD, 

23. działalność agencji informacyjnych 92.40.Z  PKD, 

24. ochrona zabytków 92.52.B  PKD, 

25. pozostała działalność związana z informatyką 72.60.Z  PKD, 

26. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej  

      nie sklasyfikowana 91.33.Z PKD, 

27. pozostała działalność związana ze sportem 92.62.Z  PKD, 

28. pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej  

      nie sklasyfikowana 92.72.Z  PKD. 

 

Rozdział 3 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 8. 

 

 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

 a) zwyczajnych, 

 b) wspierających, 

 c) honorowych. 

2. Członkiem zwyczajnym mogą zostać gminy, powiaty i inne osoby prawne oraz osoby fizyczne, 
których działalność związana jest z szeroko pojętą branżą pielgrzymkowo-turystyczną po ogłoszeniu 



woli wstąpienia do Częstochowskiej Organizacji Turystycznej w formie pisemnej i przyjęciu przez 
Zarząd, z wyjątkiem, o którym mowa w ust. 4. 

3. Członkowie zwyczajni będący osobami prawnymi działają poprzez swoich przedstawicieli, 
umocowanych stosownym pisemnym pełnomocnictwem. 

4. Członkowie założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania 
Stowarzyszenia. 

5. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność 
Stowarzyszenia, uznaje jego Statut i udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej. 

6. Osoba prawna nie mająca siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, może być członkiem 
wspierającym Stowarzyszenia. 

7. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla 
Stowarzyszenia. 

8. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia: 
zwyczajnymi, wspierającymi, honorowymi, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. 

9. Wpisanie na listę członków następuje po złożeniu pisemnej deklaracji i podjęciu uchwały przez 
Zarząd Stowarzyszenia. 

 

§ 9. 

 

 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

b) zgłaszać do władz wnioski dotyczące jego działalności, 

c) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach, 

d) wglądu do protokołów Walnych Zebrań i sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, 

e) korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa Stowarzyszenia,  

f) uczestniczyć w różnych przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie, 

g) wyrażać opinie i zgłaszać wnioski dotyczące celów i działalności Stowarzyszenia, 

h) korzystać ze znaku graficznego na warunkach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia. 

2. Członek wspierający i honorowy ma wszystkie prawa wymienione w ust.1 z wyjątkiem czynnego i 
biernego prawa wyborczego. 



 

§ 10. 

 

 

1. Do obowiązków członków zwyczajnych należy: 

a) stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

b) czynne uczestnictwo w realizowaniu celów statutowych, 

c) regularne opłacanie składek członkowskich, 

d) upowszechnianie problematyki związanej z działalnością turystyczno-pielgrzymkową w swoim 
środowisku społecznym, zawodowym, 

e) godne reprezentowanie Stowarzyszenia i dbanie o jego dobre imię. 

2. Członek wspierający i honorowy ma obowiązki jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem określonych w 
ust.1 pkt b) i c). 

 

§ 11. 

 

 

1. Utrata praw członka Stowarzyszenia następuje w przypadku: 

 a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego w formie pisemnej Zarządowi, 

 b) skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu z powodu zalegania w płatności składek 
członkowskich przez okres jednego roku, pomimo pisemnego upomnienia,  

 c) wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu w razie rażącego naruszenia 
postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia, 

 d) utraty osobowości prawnej w odniesieniu do osób prawnych, 

 e) śmierci osoby będącej członkiem Stowarzyszenia. 

2. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę i 
pouczając o prawie i terminie do wniesienia odwołania oraz organie uprawnionym do jego 
rozpatrzenia. 

3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do Walnego 
Zebrania w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia. Odwołanie jest rozpatrywane na 



najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania. Od uchwały Walnego Zebrania odwołanie nie 
przysługuje. 

4. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia podmiotów, które utraciły członkostwo na podstawie ust.1 
pkt b) i c) Statutu, następuje na podstawie uchwały Zarządu. 

 

§ 12. 

 

 

Członkostwo honorowe i wspierające ustaje w przypadku: 

1) zrzeczenia się członkostwa, 

2) wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania za działanie na szkodę Stowarzyszenia, 

3) utraty osobowości prawnej w odniesieniu do osób prawnych, 

4) śmierci osoby będącej członkiem Stowarzyszenia. 

 

Rozdział 4 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 13. 

 

 

1. Władzami Częstochowskiej Organizacji Turystycznej są: 

a) Walne Zebranie 

b) Zarząd  

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, z tym, że pierwsza kadencja trwa 2 lata. 

3. Zarząd składa się z 8 członków wybieranych w równych proporcjach z przedstawicieli: Prezydenta 
Miasta Częstochowy (2 członków); Klasztoru OO. Paulinów (2 członków); przedstawicieli Związku 
Gmin Jurajskich lub gmin przez Związek poleconych oraz gmin i powiatów Regionu Częstochowskiego 
(2 członków); przedstawicieli lokalnej branży turystycznej (2 członków). 



4. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do5 członków, wybieranych przez Walne Zebranie.  

5. Funkcje Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej można pełnić tylko przez kolejne 
dwie kadencje.  

 

Rozdział 5 

Walne Zebranie 

 

§ 14. 

 

 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia powołaną do podejmowania uchwał w 
sprawach należących do jego zakresu działania.  

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

 

§ 15. 

 

 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze zwołuje Zarząd raz na rok, z pisemnym 
zawiadomieniem członków Stowarzyszenia, co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego 
Zebrania. 

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest co cztery lata, z zastrzeżeniem § 13 ust. 
2. 

 

§ 16. 

 

 

1. Pierwsze Walne Zebranie zwołują członkowie założyciele po zarejestrowaniu Stowarzyszenia. Na 
pierwszym posiedzeniu Walne Zebranie wybiera spośród swoich członków Prezydium oraz uchwala 
regulamin obrad Walnego Zebrania. 

2. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca 
Przewodniczącego i Sekretarz. 



3. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

 

 

§ 17. 

 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd: 

 a) z własnej inicjatywy, 

 b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

 c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało powołane, a tryb i 
sposób jego przeprowadzania jest analogiczny jak w przypadku Zwyczajnego Walnego Zebrania. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi być zwołane nie później niż w ciągu miesiąca od daty podjęcia 
przez Zarząd uchwały w tej sprawie lub zgłoszenia wniosku. 

 

§ 18. 

 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian, 

2) wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej, 

3) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

4) uchwalanie wysokości składek członkowskich, 

5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał 
w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji 
Rewizyjnej, 

6) uchwalanie, na wniosek Zarządu, budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań 
finansowych, 

7) upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek, 



8) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości należących do 
Częstochowskiej Organizacji Turystycznej, 

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania oraz innych regulaminów wewnętrznych, z 
zastrzeżeniem § 22 pkt 16, 

11) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku, 

12) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych 
organizacji oraz delegowanie przedstawicieli do tych organizacji, 

13) nadawanie godności członka honorowego. 

 

§ 19. 

 

 

Walne Zebranie władne jest do podejmowania uchwał, jeżeli liczba obecnych członków wynosi: 

1) w pierwszym terminie co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, 

2) w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, o ile termin ten 
podany był w zawiadomieniu. 

 

 

§ 20. 

 

 

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, jeżeli 
postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.  

2. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos. 

 

Rozdział 6 

Zarząd 

 



§ 21. 

 

 

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje całokształtem jego działalności i 
odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem. 

 

§ 22. 

 

 

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: 

1) reprezentowanie interesów Stowarzyszenia na zewnątrz, 

2) współdziałanie z organami władzy administracji państwowej i samorządowej, organizacjami, a 
także innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej, 

3) przedstawianie na Walnym Zebraniu projektu budżetu, 

4) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania z wykonania budżetu, zaopiniowanego przez Komisję 
Rewizyjną, 

5) składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu, 

6) zwoływanie Walnych Zebrań,  

7) przygotowywanie wniosków na posiedzenia Walnego Zebrania, 

8) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 

9) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 

10) podejmowanie wszelkich uchwał i decyzji niezastrzeżonych dla kompetencji innych władz 
statutowych Stowarzyszenia, a niezbędnych dla jego prawidłowej statutowej działalności, 

11) uchwalanie okresowych programów pracy, 

12) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Częstochowskiej Organizacji Turystycznej z 
zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zebrania, 

13) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania nowych członków spełniających warunki 
statutowe oraz o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków Stowarzyszenia zgodnie z przepisami 
niniejszego Statutu, 

14) wnioskowanie o nadanie odznak i nagród, 



15) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura Stowarzyszenia, 

16) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia. 

 

§ 23. 

 

 

1. W skład Zarządu wchodzi 8 członków Stowarzyszenia. 

2. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, dwóch Wiceprezesów, 
Sekretarza i Skarbnika Zarządu.  

3. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących 
(z powodu złożenia rezygnacji lub śmierci) w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu 
pochodzącego z wyboru. 

 

§ 24. 

 

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co 
najmniej 1/2 członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa. 

 

§ 25. 

 

 

Organizację i tryb prac Zarządu określa regulamin pracy Zarządu uchwalony przez Walne Zebranie. 

 

Rozdział 7 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 26. 



 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia. 

2. W skład Komisji wchodzi 3-5 członków Stowarzyszenia. 

3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę oraz 
Sekretarza. 

4. Komisja może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących 
(z powodu złożenia rezygnacji lub śmierci) w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Komisji 
pochodzącego z wyboru. 

 

§ 27. 

 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie, przynajmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia, a przede 
wszystkim jego gospodarki finansowej pod względem celowości i prawidłowości wydatków oraz 
opłacania składek, 

2) wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz określenie sposobów i terminów usunięcia 
nieprawidłowości, 

3) wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

4) zwoływanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie 
ustalonym w Statucie, 

5) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, 

6) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń 
wynikających z kontroli zewnętrznej i wewnętrznej. Posiedzenie Zarządu w takim przypadku winno 
się odbyć nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku (żądania). 

 

§ 28. 

 

 

Komisja Rewizyjna składa roczne sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zebraniu. 



 

§ 29. 

 

 

Szczegółowy zakres, zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa odrębny regulamin 
Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zebranie. 

 

Rozdział 8 

Biuro Stowarzyszenia 

 

§ 30. 

 

 

1. Zarząd Stowarzyszenia wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura, którym kieruje Dyrektor 
powołany przez Zarząd. 

2. Dyrektor Biura działa w granicach umocowania udzielonego przez Zarząd. 

3. Organizację i zasady funkcjonowania Biura określa regulamin organizacyjny Biura uchwalony przez 
Zarząd na wniosek Dyrektora. 

 

Rozdział 9 

Majątek Stowarzyszenia 

 

§ 31. 

 

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i inne prawa majątkowe 
oraz środki pieniężne. 

2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

 a) składki członkowskie, 



 b) opłaty wpisowe, 

 c) wpływy z działalności statutowej, 

 d) dotacje na prowadzenie działalności statutowej, 

 e) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu 
Częstochowskiej Organizacji Turystycznej, 

 f) darowizny, spadki, zapisy, 

 g) wpływy z działalności gospodarczej. 

 

§ 32. 

 

 

Gospodarka finansowa Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o plan finansowy uchwalony przez 
Walne Zebranie oraz o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

 

§ 33. 

 

 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie praw i zobowiązań 
majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym zawsze Prezes 
lub Wiceprezes oraz Skarbnik. 

2. Zarząd uchwałą może upoważnić osobę lub osoby do działań prawnych w granicach umocowania. 

 

Rozdział 10 

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 34. 

 

 



Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy 
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 

§ 35. 

 

 

Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 3/4 głosów 
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. 

 

§ 36. 

 

 

Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania 
wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania.  

 

§ 37. 

 

 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu 
rejestrowego. 

 

§ 38. 

 

 

1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie wybiera Komisję 
Likwidacyjną. 

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje 
przeznaczony jej majątek. 

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Częstochowskiej Organizacji Turystycznej, nie 
uregulowanych w statucie, mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 
Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. Nr 79 z 2001r., poz. 855). 


